ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 DE
GENER DE 2016
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2015-2019
Sessió número: 1/2016
Caràcter: ordinària
Lloc: sala Ple
Hora: 21:00
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Llista d’assistents:
Sr. Ramon Roqué i Riu, President
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, vocal
Sra. Maria Teresa Tallant i Descamps, vocal
Sr. Lluís Ibáñez Ruano
Sra. Sandra Soler García
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, vocal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vocal
Sr. Sergi Albrich i Viñas, vocal
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, vocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, vocal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.
Excusa la seva absència:
Sr. Ferran Miquel Rigau, vocal

S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE DATA 23 I 27
DE NOVEMBRE DE 2015.
2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PAES DEL MUNICIPI
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
3.- APROVACIÓ INVENTARI BÉNS I DRETS AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES
4.-APROVACIÓ BASES ACTUACIÓ QUE HAN DE REGIR LA GESTIÓ
URBANÍSTICA INTEGRADA DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ DEL PMU DE LA
COLÒNIA LLAUDET
5.- APROVACIÓ INICIAL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE HAN DE REGIR L´ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT DE LA CONCESSIÓ PER A L´EXECUCIÓ URBANÍSTICA
INTEGRADA DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ DEL PMU DE LA COLÒNIA LLAUDET
6.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT EXPROPIACIÓ TERRENYS EXTERNS A
L´ÀMBIT DE REPARCEL.LACIÓ DEL PMU DE LA COLÒNIA LLAUDET
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L´ORGANISME AUTÒNOM DE
LA LLAR D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT NÚMERO 2/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2016,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016
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10.- APROVACIÓ MODELS DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS PER PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
11.- MODIFICACIÓ ACORD PLENARI MUNICIPAL DE 3 DE JULIOL DE 2015 DE
NOMENAMENT TRESORER
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
14.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE DATA 23 I 27
DE NOVEMBRE DE 2015.
Sotmeses les actes de les sessions Plenàries de data 23 i 27 de novembre de 2015 a
consideració dels membres del plenari municipal, aquestes s’aproven per unanimitat.

2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PAES DEL MUNICIPI
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va adherir-se al “Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses” en data 14 de febrer de 2012 i que en el termini màxim d’un
any des de la data d’adhesió l’Ajuntament es va comprometre a redactar un Pla
d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) del municipi de Sant Joan de les Abadesses.
Atès que en data 15 d'abril de 2014 l'Àrea d'Acció Territorial i Medi Ambient de la
Diputació de Girona va notificar a aquest Ajuntament que havia rebut l’exemplar
definitiu del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) del nostre municipi.
Atès que l’equip tècnic de la Diputació de Girona i del CILMA va constatar que el
document esmentat s’adequava a la Metodologia per a l'elaboració dels PAES a les
comarques gironines.

Donat que el procés de revisió va comportar alguns canvis en el PAES lliurat
inicialment. Entre d’altres, l’objectiu de reducció de les emissions que va passar del
24,80% al 21,10% i també va variar el pressupost total del Pla.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la versió revisada del Pla d'Acció d'Energia
Sostenible (PAES) del municipi de Sant Joan de les Abadesses redactat per l’empresa
ABM JG enginyers i consultors i revisat per l’equip tècnic de la Diputació de Girona i
del CILMA.
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SEGON.- COMUNICAR el present acord a l’Àrea d’Acció Territorial i Medi Ambient de
la Diputació de Girona i al CILMA als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde recorda l'adhesió de l'ajuntament al Pacte d'Alcaldes que obligava a
redactar un pla d'acció d'energia sostenible amb el compromís de reduir les emissions
de CO2 en més d'un 20% d'aquí a l'any 2020. Tot i que, tot just avui s'aprova el pla,
l'ajuntament ja ha dut a la pràctica moltes de les accions que contempla aquest pla
d'acció. Posa com exemple la substitució de les lluminàries de l'edifici de l'ajuntament
per leds, millores a l'enllumenat públic, canvis de calderes i la última que es durà a
terme enguany que és la caldera de biomassa per l'edifici de l'Abadessa Emma i
l'escola de música.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, manifesta que estan contents que s'aprovi un document
com aquest amb la finalitat de ser més sostenibles. Espera però no acabi passant com
el de l'Agenda 21 que pràcticament va quedar en l'oblit dins un calaix. Els seu grup
municipal ha reivindicat en diverses ocasions la substitució de les calderes per
biomassa deixant enrere les que cremen combustibles fòssils. Tot i que estan contents
de la instal.lació de la caldera de biomassa, els hagués agradat més que les que s'han
substituït per les de gas natural haguessin estat de biomassa i que enlloc de tantes
calderes s'hagués centralitzat tot en una. Demana quants ítems dels que s'enumeren
en el document, s'han acomplert per part de l'ajuntament ja que tots ells s'havien
d'haver acomplert l'any 2015. Posa com exemple el canvi de caldera de gasoil de
l'edifici de l'ajuntament. Demana que hi hagi un compromís de l'equip de govern de fer
una avaluació abans que s'acabi la legislatura i no esperar els quatre anys des de
l'aprovació del document, tal i com marca el document, ja que serà una altra
legislatura.
El Sr. Alcade respon que el document que es presenta és molt més dinàmic que
l'Agenda 21 que es va redactar des de l'ajuntament quan governava Esquerra
republicana. Els ítems als quals fa referència el Sr. Albrich la gran majoria s'han
acomplerts , entre ells el canvi de la caldera de l'edifici de l'ajuntament així com la
sectorització de l'ajuntament per tal que no s'hagi de tenir en funcionament la
calefacció de tot l'edifici quan no cal. Aquells que no s'han pogut dur a terme ha estat
per la manca de voluntat política d'altres administracions, en aquest cas de la
Diputació de Girona que és qui ha anat dotant de finançament als ajuntaments per tal
que es pogués complir cadascuna de les actuacions. Comenta també que estan a punt
d'actualitzar i tornar a aprovar de forma inicial un nou document per tal de donar
solució al fet que tinguem pràcticament esgotades les actuacions que es varen
preveure en aquell moment. Precisament havia comentat a l'enginyer municipal que
revisés el document perquè en aquest moment és totalment obsolet ja que moltes de

les accions estan fetes i les que no ho estan, al no haver-hi finançament paral.lel ja
que la Diputació de Girona cada any quan convoca la subvenció dirigeix aquesta a
unes actuacions molt concretes que moltes vegades no coincideix amb les nostres
necessitats. Creu que és necessari actualitzar el document per adaptar-lo al que
decidirà el futur pacte d'alcaldes o bé la pròpia Diputació de Girona. Comenta que hi
ha un percentatge molt elevat de les actuacions previstes, ja executades i, per tant,
han de pensar en noves accions i aconseguir el seu finançament.
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La regidora, Sra. Concepció Formatgé, manifesta que també està contenta per
l'aprovació del document i de les actuacions que ja s'han dut a terme. Comenta que el
document parlava de celebrar el dia de l'energia i demana si hi ha alguna cosa
pensada al respecte.
El Sr. Alcalde, explica que cada any hi ha la setmana de la sostenibilitat i cada any
s'intenta fer alguna acció tot i que creu que no tenen massa transcendència ni prou
participació ciutadana i, per tant, no acaben de tenir el resultat que es voldria. Posa
com exemple, el dia que es pares han de dur els nens sense cotxe a la escola. Creu
que s'hi ha de posar una més d'imaginació. Ressalta les actuacions en l'enllumenat
sense contaminació i baix consum, els canvis de calderes ( a excepció de l'emissora
municipal) canvi de lluminàries de l'escola Mestre Andreu per leds, col.locació de doble
vidre a l'edifici de l'escola de música, etc Creu que l'aprovació definitiva del document
és un pur tràmit ja que el document va ser viu des del primer dia i per això creu en la
redacció d'un nou PAES ja que aquest està quasi tot esgotat.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes demana si previ al canvi de la caldera de
l'ajuntament s'havia fet algun estudi per veure quin sistema de calefacció era el més
eficient, ja que no creu que amb el canvi de caldera de gasoil a gas les emissions de
CO2 s'aconsegueix.
El Sr. Alcalde contesta dient que creu que si les calderes de gas, són de condensació,
si que s'aconsegueix una disminució de les emissions. De totes maneres, l'alcalde
comenta que si l'any 2004-2005 s'hagués previst una xarxa de calor que subministrés
ajuntament, Palau de l'Abadia i Palmàs s'hagués pogut tenir en un futur un sistema de
calefacció de biomassa interessant. Segurament en aquella època les calderes de
biomassa no estaven massa desenvolupades o eren massa cares. A l'instal.lar
calderes de gas al Palau de l'Abadia i al Palmàs, el tècnic va creure més adient la
caldera de gas ja que també condicionava l'espai. No instal.lar-la no va ser una decisió
còmoda sinó estudiada.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
3.- APROVACIÓ INVENTARI BÉNS I DRETS AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES
Atès el que estableix estableix l´art. 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 28
d´abril, en relació amb l´art. 79 de la LLei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases
del règim local, el qual estableix que els ens locals estan obligats a formar un inventari
valorat de tots els seus béns i drets. De l´esmentat inventari se n´haurà de trametre
una còpia a les administracions de l´Estat i de la Comunitat Autònoma, i de forma
anual s´haurà de rectificar.

Vist que aquesta Corporació va adjudicar a l´empresa ATC-SIG, SL, l´elaboració de
l´inventari general dels béns i drets municipals i, un cop realitzada la tasca i comprovat
per aquest Ajuntament que aquest s´ajusta a l´estructura classificatòria prevista al
Reglament de Béns dels Ens Locals i que conté la totalitat de béns, drets i obligacions
municipals, llevat d´error u omissió, el qual s´acompanya a l ´expedient administratiu
corresponent.
Vist l´informe emès per la secretària-interventora de la Corporació i que consta a
l´expedient administratiu corresponent.
Vist allò disposat als articles 32, 33 i 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de juny de 1986 i els articles 123.1 i 126.1 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens locals,
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l´Inventari de béns i drets de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, d´acord amb la documentació que s´acompanya a l´expedient
administratiu núm. 776/2015, el resum global del qual es detalla a continuació:
1.1.A BÉNS DE DOMINI PÚBLIC. ÚS PÚBLIC. PARC I JARDINS: 871.196,26€
1.1.B BÉNS DE DOMINI PÚBLIC. ÚS PÚBLIC. PLACES I VIALS PÚBLICS:
4.028.552,23€
1.1.C BÉNS DE DOMINI PÚBLIC. ÚS PÚBLIC. VIALS NO URBANS: 338.781,67€
1.1.D BÉNS DE DOMINI
PÚBLIC:449.793,62€

PÚBLIC.

ÚS

PÚBLIC.

ALTRES

BÉNS

D´ÚS

1.2.A BÉNS DE DOMINI PÚBLIC. SERVEI PÚBLIC. IMMOBLES : 16.068.998,54€
1.1.C.1 BÉNS DE DOMINI PÚBLIC.SERVEI PÚBLIC.MOBLES. E. INFORMÀTICS:
28.102,33€
1.1.C.2
BÉNS
DE
VEHICLES:175.846,76€

DOMINI

PÚBLIC.

SERVEI

PÚBLIC.

MOBLES.

1.1.C.3 BÉNS DE DOMINI PÚBLIC.SERVEI PÚBLIC.MOBLES. MAQUINÀRIA,
INSTAL.LACIONS I UTILLATGE: 18.995,51€
1.1.C.4 BÉNS DE DOMINI PÚBLIC.SERVEI PÚBLIC.MOBLES.ALTRES B.MOBLES:
0,00€
2. BÉNS COMUNALS: 55.031,93€
3.1. BÉNS PATRIMONIALS. IMMOBLES: 5.013.515,60€
3.3 BÉNS PATRIMONIAL MOBLES: 11.937,11€

3.4.B BÉNS PATRIMONIALS. DRETS PROPIETAT IMMATERIAL. PROPIETAT
INDUSTRIAL: 1.531,18€
TOTAL: 27.062.282,74 €
SEGON.- Que es remeti còpia del mateix al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l´art. 105.3 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d´octubre.
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TERCER.- EXPOSAR al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, l´Inventari General de béns i drets de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses aprovat inicialment, durant un termini de 20 dies hàbils, durant els quals
els interessats podran formular les al.legacions i/o requeriments que estimin oportuns.
En cas que, trancorregut l´esmentat període no s´hagin formulat al.legacions ni
observacions de cap tipus, s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d´adopció d´un nou acord Plenari.
El Sr. Alcalde explica que era obligació per llei des del 1986, de tenir un inventari de
béns i l'equip de govern, fa uns dos anys, va abordar el tema. Desglossa els valors de
cada tipus de bé. Més enllà d'inventariar tot allò que és patrimoni de l'ajuntament, s'ha
posat ordre a tot el patrimoni i a tret a la llum la situació dels solars i béns mobles per
tal de regularitzar la seva situació nivell de registre de la propietat i cadastre.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, intervé dient que creuen que és important disposar
d'aquesta eina i demana que, en la mesura que es pugui, es vagi actualitzant aquest
inventari i que es mantingui al dia i que, al menys un cop a l'any, se'ls informi de les
modificacions.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
4.- APROVACIÓ BASES ACTUACIÓ QUE HAN DE REGIR LA GESTIÓ
URBANÍSTICA INTEGRADA DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ DEL PMU DE LA
COLÒNIA LLAUDET
Atesa la necessitat de gestionar el desenvolupament del projecte de reparcel.lació del
polígon d´actuació del PMU de la Colònia Llaudet aprovat per l´Ajuntament en data 30
de juny de 2014, mitjançant la modalitat de cooperació.
Atès el que estableix l´art. 141 del Reial Decret 1/2010, de 3 d´agost, pel qual s´aprova
el Text refós de la Llei d´urbanisme (TRLU), el qual determina que la modalitat de
cooperació es pot desenvolupar mitjançant la concessió de l´execució urbanística
integrada. En aquest cas, l´administració actuant opta per a la gestió indirecta de
l´execució, a través de la seva concessió a un particular que no necessàriament ha de
ser propietari.
A aquest efecte, l´administració actuant ha de sotmetre a informació pública els trets
bàsics d´aquesta modalitat, per un termini d´un mes, amb notificació individual a les
persones propietàries afectades i, hi ha d´incorporar el projecte de les bases que han
de regir la contractació. Durant l´esmentat termini, les persones propietàries poden

expressar llur preferència pel pagament de les quotes d´urbanització mitjançant
terrenys.
Vista la proposta de bases d´actuació que han de regir la gestió urbanística integrada
del polígon d´actuació del PMU de la Colònia Llaudet que consten a l´expedient.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR les bases d´actuació que han de regir la gestió urbanística
integrada del polígon d´actuació del PMU de la Colònia Llaudet del Pla General
d´Ordenació Urbana de Sant Joan de les Abadesses, en la forma que consten a
l´expedient.
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SEGON.- SOTMETRE a informació pública les esmentades bases durant un termini
d´un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el DOGC i en el
tauler d´edictes de l´Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord individualment a les persones propietàries
afectades fent-los advertiment que, durant el termini d´informació pública poden
expressar llur preferència pel pagament de les quotes d´urbanització mitjançant
terrenys.
El Sr. Alcalde comenta que explicarà el present punt juntament amb el següent ja que
van molt lligats. Es tracta de l'aprovació de les bases que han de regir el concurs
públic per adjudicar l'execució de l'urbanització del polígon industrial de la Colònia
Llaudet i en el següent punt, s'aprova el plec de clàusules administratives que han de
regular el concurs públic per adjudicar les obres. L'objecte del contracte és la
concessió administrativa de l'execució urbanística integrada pel sistema de
reparcel.lació mitjançant la modalitat de cooperació del PMU de la Colònia Llaudet. El
concessionari assumirà la seva execució i gestió al seu risc i ventura. El contracte
inclou les següents actuacions: l'execució de les obres d'urbanització establertes al
projecte aprovat per l'ajuntament, assumirà la condició d'adjudicatari de la cessió de
l'adjudicació i condició de beneficiari d'adjudicació de les finques en cas que els
propietaris no compleixin les obligacions de pagament de les quotes urbanístiques. i la
gestió urbanística del polígon d'actuació entesa com el conjunt d'actuacions d'impuls,
tramitació i administració dels instruments de gestió urbanística fins a la tramitació de
l'ús del sòl i la seva urbanització.
El Sr. Alcalde continua la seva intervenció fent referència al procés de selecció i
adjudicació, on es tindrà en compte l'empresa que ofereixi el preu més baix i les
millores. Pel que fa a les millores comenta que en hi ha tres tipus: adquisició de
finques resultants, per tant, la que decideix adquirir el 7% de l'indivís de la parcel.la P7
, el 20% de l'indivís de la parcel.la P12 i la parcel.la P11. Un altre bloc de millores es
tractaria d'obres de millora com obres necessàries per l'abastament d'aigua potable
des del bombament projectat fins els masos del Corcoy i el Clarà de dalt i el Clarà de
baix, també les obres d'implantació d'un filtre vegetal i pantalles sòniques per protegir
el mas Corcoy. Una altra obra és la repavimentació del camí d'accés als masos del
Corcoy i el Clarà de dalt i el Clarà de baix i també altres millores d'accés pels camions
articulats cap a la parcel.la P9, propietat d'Incasòl. El tercer bloc de millores comprés la
reducció del termini d'execució de les obres. Comenta que s'ha planificat l'execució de
l'urbanització, en cinc fases pensant que l'empresa concessionària pugui tenir un

marge de temps per anar executant les obres a mesura de la demanda industrial que
hi pugui haver. D'aquesta manera no hauran de costejar tot el cost de cop, ni ells ni els
propietaris de les parcel.les resultants. Explica les actuacions que es portarien a terme
per cada una de les 5 fases així com els seus imports.
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El regidor, Sr. Sergi Albrich, felicita en nom del seu grup municipal al´equip de govern
ja que aparentment estan fent les coses bé perquè estan preparant el polígon de
Llaudet per tal que sigui in polígon industrial amb tots els serveis i a punt per poder-hi
ubicar una industria en un futur. Creuen que al 2011, varen començar la casa per la
teulada prometent que s'instal.laria una empresa a Sant Joan i que generaria 250 llocs
de treball i evidentment no ser així. Per tant, veuen bé que tirin endavant aquest
procés i esperen que al dia de demà s'hi puguin instal.lar empreses i en comenci a
reactivar l'economia de Sant Joan. Tot i això els genera el dubte el procés de
cooperació, bàsicament per si el procés d'adjudicació quedés desert i que no es
presentés cap empresa.
El Sr. Alcalde comenta la situació del polígon fa uns anys respecte al dia d'avui ja que
creu són iguals ja que llavors es va parlar d'una empresa que havia arribat a un acord
amb el propietari per implantar la seva empresa al polígon de Llaudet i aquest acord
duia implícit haver d'urbanitzar el sector. Creu que en aquell moment el
desenvolupament era menys arriscat ja que l'empresa que es volia implantar ocupava
la meitat del polígon i això donava unes garanties a aquells que havien de fer front a la
urbanització. El que ara motiva tot el procés és també, l'interès d'una empresa que té
molt avançat un acord per comprar la nau nova de Llaudet per instal.lar-hi la seva
activitat. El fet de que una empresa vulgui comprar la nau i fer-hi la seva activitat,
suposa legalitzar l'activitat i per tant l'ajuntament per poder-li donar la llicència de
l'activitat, com a mínim s' haurà d'haver executat la primera fase de les obres que
inclou els serveis. Comenta que no s'equivoca si diu que en quinze dies hi pot haver
un propietari i en cosa d'un mes i mig o dos voldrà tenir una activitat allà i en cinc o sis
mesos voldrà tenir llicència d'activitats. Tot i això creu que és una actuació arriscada
per l'ajuntament i pels propietaris ja que han de fer front a una urbanització perquè en
al dia d'avui només hi ha una empresa que s'hi vol instal.lar, però té dret a fer-ho i per
tant l'administració els ha de garantir poder treballar.
Continua dient que, en el cas que la concessió quedi deserta serà un problema afegit
enorme ja que la modalitat que s'utilitza no és l'habitual ja que en l'altre cas seria
l'ajuntament qui executaria les obres i cobraria les quotes urbanístiques directament
als propietaris i deixaria a l'ajuntament en una situació molt dèbil ja que si algun
propietari no pot fer front al pagament, l'ajuntament ho hauria de suportar o bé s'hauria
d'adjudicar-se espècies, desprès d'un procés molt llarg.
El Sr. Albrich, comenta que celebra que hi hagi una empresa interessada i espera que
no passi com en l'altra ocasió i que se'ls mantingui informats de com avança tot plegat.
Demana si es pot saber l'empresa o al menys quina és la seva activitat.
El Sr. Alcalde diu que possiblement ja sigui públic però no creu que hagi de ser
l'ajuntament qui digui res, ja que l'acord està molt avançat i creu que en pocs dies se
sabrà.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, comenta que el seu vot també serà positiu ja
que entenen que és un pas més perquè el polígon sigui realitat. Comenta que si hi ha
una empresa que té capacitat per a dur a terme la urbanització i els propietaris no

poden pagar i ho fan en espècies i, per tant, l'empresa concessionària seria la
propietària de tots els terrenys, creu que no seria bo ja que aquesta empresa tindria la
capacitat de fixar el preu. Per aquest motiu, demana què pensa fer l'ajuntament i si
pensa pagar el que li pertoca.
El Sr. Alcalde li explica que l'ajuntament està lliure de pagar quotes urbanístiques i que
només és beneficiari de l'actuació. A petició de la Sra. Formatgé li diu que Incasòl ha
de pagar 1,5 milions d'euros i la resta de propietaris l'altre 1,5 milions. Incasòl com a
propietari ha de posar la seva part i va demanar a l'ajuntament poder pagar la seva
part en diferents quotes anuals. L'alcalde explica que aquesta actuació ha estat molt
treballada i consensuada amb Incasòl.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
5.- APROVACIÓ INICIAL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE HAN DE REGIR L´ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT DE LA CONCESSIÓ PER A L´EXECUCIÓ URBANÍSTICA
INTEGRADA DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ DEL PMU DE LA COLÒNIA LLAUDET

Atès que mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016, es va disposar
incoar l'expedient administratiu per a la contractació mitjançant procediment obert i
concurs públic, de la concessió administrativa per a l´execució urbanística integrada
del polígon d´actuació del Pla de millora urbana de la Colònia Llaudet de Sant Joan de
les Abadesses.
Atès l´informe emès per la secretària-interventora de l´Ajuntament.
Vist el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l´adjudicació del
concurs públic mitjançant procediment obert de la concessió per a l´execució
urbanística integrada del polígon d´actuació del PMU de la Colònia Llaudet , així com
també, les bases d´actuació corresponents.
Vist el que estableixen els articles 138 i següents del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques (LCAP), aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, en relació amb els articles 271.3 de la Llei 8/1987 i 234
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i pel que estableix la Llei
13/2003, de 23 de maig.
Atès que, de conformitat amb l'article 22.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, correspon adoptar el present acord al Plenari Municipal
per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació atès que, el
termini o període de la concessió administrativa és superior a quatre anys i la seva la
quantia excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment el plec de clàusules administratives particulars que
han de regir l´adjudicació mitjançant procediment obert, per concurs públic, de la

concessió administrativa per a l´execució urbanística integrada del polígon d´actuació
del Pla de millora urbana de la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses, en la
forma que consten a l´expedient.
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies el plec de clàusules
administrtives aprovades anteriorment, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb l'article 270 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya,
en relació amb l'article 232.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L´esmentat acord es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d´adopció
d´un nou acord Plenari, si transcorregut el termini d´informació pública no s´haguessin
presentat observacions ni al.legacions de cap tipus.
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TERCER.- CONVOCAR el concurs públic mitjançant un anunci que es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que estableix l'article 78 de la LCAP, una vegada
aprovat definitivament el plec de clàusules administratives particulars.
QUART.- Facultar a l'Alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, perquè subscrigui tots
els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
6.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT EXPROPIACIÓ TERRENYS EXTERNS A
L´ÀMBIT DE REPARCEL.LACIÓ DEL PMU DE LA COLÒNIA LLAUDET
El present punt de l´ordre del dia es retira.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L´ORGANISME AUTÒNOM DE
LA LLAR D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT NÚMERO 2/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 18 de desembre de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit del pressupost de l´Organisme
Autonòm de la Llar d´Infants Municipal El Molí Petit, número 2/2015, mitjançant
suplements de crèdit amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:
Despeses que cal finançar:
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta de consignació

02 321 21500

Mobiliari i utensilis

322,92 €

02 321 22105

Productes alimentaris

138,44 €

02 321 22706

Altres despeses psicomotricitat

210,00 €

02 321 22709

Altres empreses alimentació

3.371,81 €

Total altes crèdits : 4.043,17 €
Finançament que es proposa:
1/ Majors ingressos:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

02 45030

Subv. Departament Educació

4.043,17 €
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Total finançament: 4.043,17 €
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l´alcalde-president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
Atès el que estableix l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34
a 38 del Reial decret 500/1990
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la present modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es propasa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de pressupost vigent de l´Organisme
Autònom Llar d´Infants Municipal El Molí Petit, mitjançant suplements de crèdit número
2/2015, que cal finançar mitjançant majors ingressos, tal i com s´indica en la part
expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,

el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 1/2016,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2016 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 1/2016.
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Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

01.920.14315

Accions ocupacionals i 8.709,30 €
professionals
–
Servei
d´atenció a la gent gran del
barri

Total altes crèdits : 8.709,30 €
Finançament que es proposa:
1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:
Partida

Nom

01.45092

Subvenció
8.709,30 €
SOC- Accions
Ocupacionals i
Professionals –
Servei
d´atenció a la
gent gran del
barri

Total finançament: 8.709,30 €

Proposta
de
Consignació

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2016, per import de
8.709,30 € que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, de conformitat
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d'una subvenció que s'ha aconseguit a través de la
Llei de Barris. Que tot i que a Sant Joan ja s'ha acabat el projecte encara podem ser
beneficiaris de línies paral.leles que surten. En aquest cas el SOC ha convocat un
programa d'acompanyament a la gent gran, tal i com ja es va fer temps enrere, i
l'ajuntament se Sant Joan, n'ha estat beneficiari. Explica també que a través de
Serveis Socials es va intentar donar continuïtat a l'anterior servei però no va ser
possible.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, demana quans usuaris hi va haver en l'anterior
servei.
L'alcalde respon que es va moure entre 12 i 14 persones. Ara mateix no pot dir-li
quanta gent hi ha ara ja que encara s'està en període que la gent s'apunti. Encara no
s'ha començat el servei.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta que veuen bé el servei. Creu que el primer malt
de cap és per a la persona que treballa ja que sap que al cap de sis mesos es torna a
quedar sense feina i també per la gent gran que es queda sense el servei. Per això
torna a demanar que es treballi que es continuï amb aquest servei. Demana quin són
els criteris que s'utilitzen per a enviar les cartes a possibles usuaris.
El Sr. Alcalde li respon que la base de dades que s'agafa és la de persones jubilades
de més de 65 anys i que estiguin sols. Comenta que es va fer una taula de treball per
comentar amb la persona que dona el servei i Serveis Socials i per això es va
continuar mitjançant els Serveis Socials, fent un seguiment en el seu propi domicili, de
les persones que havien utilitzat el servei. Fa l'incís que es va poder atendre a tots
els usuaris interessats.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016
Vist el que estableixen les bases d´execució del Pressupost d´aquest Ajuntament
corresponent a l´exercici econòmic de 2016, concretament, el seu article 34.2,
regulador de la contractació per procediment negociat i en contractes menors.
Vist la necessitat de modificar el procediment a seguir per a la contractació menor de
manera que aquests es realitzin de la forma que es transcriu literalment a continuació:
" Art. 34.2. Contractes menors
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Segons el que estableixen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s´aprova el text refos de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació, sempre i quan tinguin una quantia inferior a 50.000 euros quan
es tracti de contractes d´obres o a 18.000 euros quan es tracti d´altres contractes.
El procediment a seguir per a la formalització d´aquests tipus de contractes serà
diferent en funció del seu import, diferenciant entre:
A) Contracte de subministrament o servei d´import inferior a 2.999,99 euros
(IVA exclòs)
B) Contracte de subministrament o servei d´import igual o superior a 3.000,00
euros i fins a 18.000 euros (IVA exclòs)
C) Contracte d´obres d´import inferior a 11.999,99 euros ( IVA exclòs)
D) Contracte d´obres d´import igual o superior a 12.000,00 i fins a 50.000,00
euros (IVA exclòs).
A) i C) Contracte de subministrament o servei d´import inferior a 2.999,99 euros (IVA
exclòs) i contracte d´obres d´import inferior a 11.999,99 euros ( IVA exclòs)
- Informe d´intervenció mitjançant el qual s´acrediti l´existència de crèdit
suficient per a dur a terme la contractació.
- Aprovació pressupost o encàrrec per part de l´òrgan responsable.
- Notificació als interessats i a l´àrea comptable per a la formalització de la
corresponent retenció de crèdit.
- Comunicació dades bàsiques contracte per part de l´àrea de comptabilitat a
les aplicacions que correspongui.
- Aprovació i incoporació de la corresponent factura a l´expedient.
- Pagament factura

* Si la despesa a realitzar té caràcter excepcional i no pot materialitzar-se el seu import
en un pressupost previ, es podrà realitzar la corresponent despesa sense seguir el
procediment anterior, sempre que el seu import sigui inferior a 300,00 euros (IVA
exclòs), aprovant únicament la factura corresponent.
B) i D) Contracte de subministrament o servei d´import igual o superior a 3.000,00
euros i fins a 18.000 euros (IVA exclòs)
- Sol.licitud de 3 ofertes o pressupostos a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que tingui l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació.
-Instància interessat acompanyada de la corresponent oferta.
- Informe d´intervenció mitjançant el qual s´acrediti l´existència de crèdit
suficient per a dur a terme la contractació.
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- Decret d´Alcaldia o acord de l´òrgan competent d´adjudicació del contracte.
- Notificació als interessats i a l´àrea comptable de l´Ajuntament per a la
formalització de la corresponent retenció de crèdit.
- Comunicació dades bàsiques contracte per part de l´àrea de comptabilitat a
les aplicacions que correspongui.
- Aprovació i incoporació de la corresponent factura a l´expedient
- Pagament factura ".

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la modificació de l´article 34.2 de les bases d´execució del
pressupost d´aquest Ajuntament incloses en l´expedient del pressupost de l´exercici
econòmic de 2016, en la forma que s´ha transcrit a la part expositiva anterior.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde explica que per tal de donar compliment a la llei de transparència i amb
la voluntat de ser el màxim de transparents a l'hora d'adjudicar serveis i obres, s'han
establert uns criteris que permetran seguir una metodologia i permetran a l'usuari a la
persona que tingui interès, a través del portal de transparència, de fer un seguiment.
Fa una breu explicació de com es portaran les adjudicacions d'acord al pressupost.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, diu que la llei de transparència també demana que
s'aprovi una ordenança bàsicament per fiscalitzar el grau de transparència i el bon
govern d'un ajuntament. Demana si hi ha previst redactar aquesta ordenança.
El Sr. Alcalde explica que l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és punter en
l'implantació del portal de transparència i per tant si la redacció d'aquesta ordenança a
de suposar una millora en la transparència, està convençut que s'acabarà aprovant,

però no s'hi vol comprometre al menys en aquest moment en que tot just s'està
provant com funciona el portal i quan falten tants ajuntament a fer-ho. Considera que
s'està en un estat de prova de tot plegat.
El Sr. Albrich considera que aquesta ordenança és una bona eina i per tant insisteix en
que s'intenti redactar.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
10.- APROVACIÓ MODELS DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS PER PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL
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La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (LTC), preveu unes obligacions de transparència als alts càrrecs respecte
a la declaració de béns i activitats. Concretament, en els articles 4, 9 i 56 de la Llei
19/2014.
L´art. 4.2.d) LTC recull que són responsables de l´aplicació d´aquesta llei, els alts
càrrecs al servei de l´Administració local, i tenen la consideració d´alts càrrecs els
representants locals i els titulars dels òrgans superiors i directius, d´acord amb el que
estableix la legislació de règim local.
L´art. 9 LTC regula com la informació relativa a l´organització institucional i l´estructura
administrativa que l´Adminitració ha de fer pública, ha d´incloure, entre d´altres, la
relació d´alts càrrecs.
L´art. 56 LTC determina que els alts càrrecs estan subjectes al règim
d´incompatibilitats i a les obligacions de declaració d´activitats, béns patrimonials i
d´interessos establerts per la legislació específica. Aquest Registre és públic i el seu
accés es regeix per llur normativa específica, sense perjudici de la qual s´ha de fer
pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrec, que no ha
d´incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la
privacitat i la seguretat dels titulars.
La normativa específica a la qual es refereix l´art. 56 LTC és la Llei 7/1985, de 2
d´abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, que s´expressa en termes similars.
En concret, l´art. 75 LBRL disposa que els representants locals, així com els membres
no electes de la Junta de Govern Local, formularan declaració sobres causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitats que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics. També disposa que hauran de fer una segona
declaració sobre béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb
informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos
sobre renda, patrimoni i , en el seu cas, societats. Aquestes declaracions efectuades
en els models aprovats pels Plens respectius, es portaran a terme abans de la presa
de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com també, quan es
modifiquin les circumstàncies de fet.

En aquest sentit entenem que:
- les declaracions sobre béns patrimonials i de participació en societats que cadascun
dels alts càrrecs han de fer, no s´ha de f publicar íntegrament al Portal de
transparència de la Corporació.
- allò que s´ha de publicar al Portal de transparència local és una declaració que
indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs de la Corporació, en els termes de l´art.
56.2 LTC. Tot i que expressament no ho diu, hauria de publicar-se en els Portals de
transparència i en les seves seus electròniques.
Atès que la Llei de transparència encara no ha estat desenvolupada per reglament.
L´abast i les particularitats que han de contenir les declaracions sobre béns i activitats
que s´han de publicar de conformitat amb l´art. 56 no es troben definides.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el model de declaració de béns patrimonials i activitats dels alts
càrrecs de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en la forma que consten a
l´expedient, per a la seva publicació al Portal de transparència municipal, a l´espera
que es dictin les normes de desenvolupament de la Llei de transparència i es determini
l´abast i les particularitats que han de contenir aquests declaracions.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde explica que la present proposta és per tal de donar compliment a la llei
de transparència. Es tracta d'unes plantilles que s'estan utilitzant a d'altres
ajuntaments.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, agraeix l'esforç que s'ha fet des del personal de
l'ajuntament perquè implantar tot aquest portal porta molta feina afegida. Veu que hi ha
un volum d'informació important però també creu que falta un altre tipus d'informació
que, tot i que hi ha temps i que es pot anar fent progressivament, interessa que l'esforç
també vagi dirigit a que la informació sigui el màxim entenedora possible. Demana
quina persona o persones estaran a càrrec d'anar actualitzant les dades. També
demana si la web l'anirà actualitzant una empresa externa o bé la mateixa persona del
portal de transparència. Fa referència a que la salutació de l'alcalde encara és de
l'última legislatura. Comenta també el tema de la informació professional que hi ha per
cadascun dels regidors que creu s'hauria de complementar a l'igual que els sous dels
càrrecs electes i els corresponents complements.
L'alcalde li diu que el sou del càrrec electe no es complementa, només cobra els
kilòmetres que fa amb vehicle, podrien ser dinars però ni ell ni cap persona de l'equip
de govern n'ha cobrat mai cap.
La Sra. Guillaumes comenta sobre la web de l'ajuntament que només està en català i
creu que potser la informació més turística hauria de preveure que estigui en castellà,
anglès i francès.
El Sr. Alcalde coincideix amb la regidora i quan la web sigui més estable, s'anirà per
aquest tema.

El regidor Sr. Albrich comenta que la Sra. Elisenda Guillaumes abans feia referència
als complements que es cobren a part del sou base que van d'acord al lloc de treball,
però dels treballadors públics.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
11.- MODIFICACIÓ ACORD PLENARI MUNICIPAL DE 3 DE JULIOL DE 2015 DE
NOMENAMENT TRESORER
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Vist l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió extraordinària celebrada en data 3
de juliol de 2015, mitjançant el qual es va nomenar el tresorer d´aquest Ajuntament un
cop constituït el nou Ajuntament el dia 13 de juny de 2015.
Vist el que estableix l´art. 3 del Real Decreto-Ley 10/2015, d´11 de setembre, pel que
es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l´Estat
i s´adopten altres mesures en matèria d´ocupació pública i estímul a l´economia, que
va entrar en vigor el passat 12 de setembre i que ha modificat la Llei 7/1985, de 2
d´abril, reguladora de les bases del Règim Local, concretament, ha modificat el seu
article 92.bis.
L´esmentada modificació implica que des de l´entrada en vigor del mencionat Real
Decreto-Ley, els funcionaris de la Subescala de secretaria-intervenció tenen atribuides
per igual les funcions de secretaria (compresiva de la fe pública i l´assessorament
legal preceptiu), de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària i, de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no poden ser
desenvolupades aquestes funcions per un regidor.
Fins que no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim jurídic dels
funcionaris d´Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es considera
que el desenvolupament de les funciones de tresoreria en municipis de menys de
5.000 habitants, com és el nostre cas, podrà articular-se mitjançant alguna de les
següents possibilitats:
. Mitjançant una agrupació de tresoreria que hagi estat establerta per la
respectiva comunitat autònoma.
. Mitjançant un lloc de col.laboració reservat a funcionari amb habilitació de
caràcter nacional.
. Mitjançant la Diputació Provincial o entitat equivalent o Comunitat Autònoma
Uniprovincial que assumeixi aquestes funcions a través dels seus serveis d´assistència
tècnica.
. Mitjançant un altre funcionari d´Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional que pertanyi a un altre municipi a través de l´acumulació de funcions amb el
seu lloc habitual.

. De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l´actuació de l´entitat local
respectiva, en aquells casos en el que no sigui possible aplicar cap criteri dels
esmentats en els apartats anteriors, i fins que no s´articuli algun d´ells, la mateixa
persona podrà desenvolupar les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria.
Vista la sol.licitud formulada a la Diputació de Girona en data 3 de novembre de 2015,
d´assumpció de les funcions de tresoreria de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses a través dels seus serveis d´assistència tècnica, la qual s´ha d´entrendre
desestimada per silenci administratiu negatiu.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- MODIFICAR l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en
data 3 de juliol de 2015 i NOMENAR com a tresorera de l´Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses a la Secretària-interventora, Sra. Raquel Costa Iglesias, pels motius
exposats a la part expositiva anterior.
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SEGON.- Rellevar-lo de l’obligació de prestar fiança.
TERCER.- Facultar-lo per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i autoritzar
per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària juntament
amb la de l’alcalde.
QUART.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
El Sr. Alcalde explica que també per donar compliment al Real Decreto Ley del 2015
d'11 de setembre i per les característiques del nostre municipi la figura del tresorer/a,
ha de recaure en la figura de la secretària-interventora.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local durant el període comprès entre el dia 2 de novembre i el dia 28 de desembre de
2015, ambdós inclosos

13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 341 i el número 421 de 2015, ambdós inclosos i, entre el número 1 i el número
14 de 2016, ambdós inclosos.
14.- TORN OBERT DE PARAULA
L´alcalde cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Lluisa Pérez, la qual exposa que
el passat 27 de novembre es va aprovar per unanimitat una proposta del seu grup
municipal sobre la pobresa energètica i comenta que a Sant Joan hi ha unes 70

persones en aquesta situació i estem en una època de l'any de fred i per tan creu que
hi ha necessitat dels subministraments bàsics a aquestes llars. Per aquest motiu
demana quines actuacions es preveuen per part de l'ajuntament.
El Sr. alcalde respon que és ell qui se'n ocupa ja que es tracta a nivell comarcal i no
tan perquè li correspongui. Explica que Sant Joan de les Abadesses va ser pionera en
aplicar aquesta llei i que en el Consell d'Alcaldes, la responsable de Benestar i Família
va explicar que existia la llei i que era d'aplicació i a partir d'aquí el consorci ha
començat a treballar amb els ajuntament fer fer-se càrrec, de forma mancomunada, de
tots aquells aspectes jurídics del tema dels desnonaments, la relació amb les
empreses subministradores. Tot i que la llei dóna eines si que hi ha d'haver tot un
equip que treballi i executi. Precisament aquesta setmana s'ha rebut un comunicat per
si l'ajuntament acceptava que el consorci desplegués la llei a la comarca.
Coincideixen el Sr. alcalde i regidora en que es va molt poc a poc i que el tema
s'hauria d'agilitzar.
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La regidora creu que està bé que es treballi a nivell comarcal però que a nivell local,
s'hauria de saber quines són les persones que ho necessites.
El Sr. alcalde li respon que ja se sap quines són les famílies necessitades i per això es
demana celeritat i es treballa cada dia amb els serveis socials.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, ressalta la feina que està fent Càritas amb les persones
que es troben en aquesta situació ja que des d'aquesta entitat s'han detectat unes 70
persones necessitades a Sant Joan que ells ja atenen ja que la burocràcia alenteix el
procediment. Per aquest motiu demana la col.laboració amb Càritas.
El Sr. alcalde explica que Càritas no treballa unilateralment sinó que ho fa a través
d'una taula de treball amb els serveis socials i l'ajuntament. Explica que els aliments
els tenen a través d'una sol.licitud de l'ajuntament. Reconeix que, tot i que es treballa
en xarxa, a Sant Joan hi ha un grup de voluntaris molt vàlids que també treballen amb
la parròquia i amb serveis socials i l'ajuntament.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, demana sobre un decret d'alcaldia que fa
referència a un viatge a Jaca el passat 4 de novembre i no posa el concepte i també
un altre a una visita a Guissona. Demana els motius dels viatges.
El Sr. alcalde explica que el viatge a Jaca va ser seu, tot sol, i allà es va trobar amb el
president de País d'Art i Història i varen anar a presentar el projecte POCTEFA que
han presentat a una convocatòria de subvenció transfronterera que ascendeix a un
total de 5 milions d'euros. Sant Joan de les Abadesses hi va presentar actuacions per
import d'uns 500.000 euros. Hi va anar actuant com a vicepresident de País d'Art i
d'Història. Hi ha un altre vicepresident de la part francesa i un president que és l'ex
alcalde de Prats de Molló. Explica també que aquests càrrec són rotatius i l'any vinent
a partir del mes de gener serà ell el president del País d'Art i d'Història. Explica que va
anar a parlar al la Sra. Pilar Maza que és la responsable del POCTEFA a defensar el
projecte. Explica que tots els viatges que fa fet inclòs aquest i a Madrid, ha anat i tornat
el mateix dia. Explica els llocs i les institucions on ha anat a presentar el projecte.
El viatge a Guissona va ser una invitació d'un santjoaní que és el màxim accionista de
l'Àrea de Guissona que feia molt temps que volia que visitessin les instal.lacions.

Comenta que l'amfitrió té un interès especial en col.laborar amb el poble ( no pot
comentar en què) i era de justícia acceptar la invitació i conèixer el seu mètode de
treball. Varen anar-hi tots els regidors de l'equip de govern en un sol vehicle. Aprofita
l'ocasió per felicitar a l'empresa.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, confia que en que els viatges es fan amb un
règim d'austeritat i no eren tan per això que demanava sinó pel tema a tractar ja que
en moltes ocasions s'assabenten de coses quan ja estan decidides.
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El regidor, Sr. Sergi Albrich, vol fer unes consideracions els cartells que es posen a les
bosses de brossa que no es recullen per impròpies. Demana si s'han detectat molts
casos i que es fa un cop marcades les bosses.
El Sr. alcalde explica que la casuística és variada tot i que els dilluns és quan més
bosses hi ha tot i que des de que es posa el cartell ha disminuït el nombre i per tant
creu que pot haver estat fruit de la relaxació d'algunes persones en el sistema de
reciclatge. Explica que encara queden mesos per continuar treballant en aquest
aspecte i per tant parlar amb aquelles persones que s'han localitzat per saber si es
poden ajudar d'alguna manera. No pot dir el numero de bosses ja que s'han fet
inspeccions de forma aleatòria i no s'ha fet a tot el poble, tot i que s'ha comprovar que
s'està millorant.
El Sr. Albrich li comenta que el passat dia 30 de novembre varen tenir unes reunions
amb la Sra. Concepció Formatgé per intentar parlar amb els veïns per la zona
d'esbarjo dels animals i també per al tema de les terrasses dels bars del passeig. En
aquell moment es va quedar que a final de l'any es tornaria a parlar del tema i per tant
demana el calendari.
El Sr. Alcalde li explica que amb els tècnics s'han fet visites per trobar diferents
propostes d'ubicacions i que en els propers dies es posaran les propostes en
coneixement de les persones interessades. Reconeix que desprès de tot en la data
que estan ja s'hauria d'estar solucionant el tema però que està tranquil perquè li
sembla que té alguna proposta que pot encaixar per a tots.
El Sr. Abrich demana si se'ls convocarà com l'altra vegada al que el Sr. alcalde li
respon que sí.
Pel que fa a les terrasses, tot i que el tema no és tan urgent, s'hi està treballant però
no està tan endavant.
Per acabar el Sr. Albrich demana se'ls tingui en compte, a l'equip de l'oposició ja que al
mes de novembre hi va haver un robatori al centre cívic del qual se'n varen assabentar
per la premsa i no per l'alcalde o l'ajuntament. Per això demana se'ls informi abans que
surti a la premsa. Posa també l'exemple del nou horari de les oficines de l'ajuntament
que a partir del mes de gener els dissabtes estarà tancat i també se'n varen
assabentar abans que l'alcalde els hi comuniqués.
El Sr. Alcalde li dóna la raó tot i que pel que fa al canvi d'horari ja ho sabien abans. No
obstant reconeix que es podia haver donar la informació de forma més ràpida.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, demana si el carrer Beat Miró ha deixat de ser
peatonal ja que durant les vacances de nadal sortint els matins a comprar es va

sorprendre com persones baixen del cotxe compren i se'n van tranquil·lament. En cap
cas parla de fer càrregues importants i pesades sinó que van a buscar el diari amb el
cotxe. El Sr. alcalde diu que s'avisarà, sense cap mena de dubte.
La Sra. Formatgé també fa el comentari de les peces que s'han col.locat al carrer Joan
Maragall per impedir que els vehicles es posin sobre les voreres. Considera que quan
no hi ha vehicles queda més que malament a part que hi ha persones que hi toquen
amb els vehicles quan aparquen.
El Sr. alcalde explica que aquestes peces es col.loquen bàsicament per no col.locar
fitons perquè els vehicles els fan caure o bé perquè les voreres no són prou amples. El
Sr. Alcalde comenta que es farà un seguiment ja que havia rebut moltíssimes queixes
dels vehicles sobre les voreres.
La regidora insisteix en que estèticament no funciona. A Can Crehuet com que no està
mai buit no es veu tant.
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El Sr. Albrich comenta que potser s'han col.locat massa separades de la vorera.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:40 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

